
  
 

 

 

 /ل إ955 الرقم:   

 32/9/3232التاريخ:    

 

وتعديالته، وعلى  3223لعام/ 32لجنة إدارة مصرف سورية املركزي، بناء على أحكام القانون رقم /

تاريخ  (/م.و32)وتعديالته بالقرار  32/2/3232تاريخ  (/م.و9)قرار مجلس الوزراء رقم أحكام 

، 3/3/3232تاريخ ( /ل.إ329)الصادرة بالقرار رقم  /3232/م.و( لعام /9)، وتعليمات القرار 32/2/3232

عقدت ،32/9/3232/ص( تاريخ 3522/21وعلى كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى املصارف رقم )

 ما يلي:قررت ،  32/9/3232جلسة بتاريخ 

 (/م.و9)راء رقةةم املوافقةة علةةى إضةةافة التعليمةةات املنانةة أدنةةاب ب صةةوص تلنيةةو قةرار مجلةةس الةةوز    -(1) املـادة

 ، وفو ما يلي: 32/2/3232تاريخ  (/م.و32) وتعديالته بالقرار 32/2/3232تاريخ 

 
ا
لعةةةةام  (/م.و32)والقةةةةرار / 3232لعةةةةام / (/م.و9)تلتةةةةملم املصةةةةارف العاملةةةةة ذةةةةي إ ةةةةار تنفيةةةة  القةةةةرار  -أول

 باتناع إلاجراءات التالية: / 3232/

( للت ويةة  مةة  حسةةابه إ ةةى  2-2
ا
اسةةتالم الللةةق املقةةدم مةة  امل ةةتيي )أو مةة  ينةةوب عنةةه قانونةةا

.حساب النائع أو خلفه العام أو الخاص 
ا
 أو م  ينوب عنه قانونا

بالنسةنة للت ةويالت ال ةت تةتم بةصن املصةارف،  SYGSتنفي  أمر الت وية  مة  خةالل ن ةام  2-3

ات املللةةةوب الت ويةةة  فيمةةةا بي  ةةةا أو مةةة  خةةةالل الن ةةةام املصةةةرذي ذةةةي حةةةال  انةةة  الحسةةةاب

 ضم  املصرف نفسه. 

 
ا
اسةم  -ذي حال وجود خلأ ذي بيانات العملية املتعلقة بالنائع عنةد التنفية  و ةي )رقةم الحسةاب -ثانيا

 اسم النائع(، يتم العم  وفو ما يلي:  -املصرف

كمةةا تةةم تهاي  ةةا إذا  ةةان الخلةةأ ذةةي بنةةدي  علةةى اكاةةي مةة  بيانةةات النةةائع امل ةةار إل  ةةا أعةةالب  3-2

 م  العمي /امل تيي ذي  لق الت وي  يمك  أن يتم الللق م  العمية  تحةحي  
ا
خليا

الخلةةةةةأ الحا ةةةةة  ثةةةةةم اسةةةةةتكمال إلاجةةةةةراءات اخةةةةةرى   ةةةةةك  اعتيةةةةةادي حسةةةةةق إلاجةةةةةراءات 

سةةةةم النةةةةائع إوالقةةةةرارات النالمةةةةة ليحالةةةةة، و  ةةةةتيأ ذةةةةي لةةةة ب الحالةةةةة أل يكةةةةون التعةةةةدي  ب

 عند التح
ا
 جولريا

ا
   ل ب الناحية للمصرف عند التنفي . حي ، و عود تقدير تعديال

أمةةةا إذا  ةةةان الخلةةةأ ذةةةي  افةةةة النيانةةةات املقدمةةةة ذةةةي  لةةةق الت ويةةة  مةةة  العمي /امل ةةةتيي  3-3

 مةةةة  العمي /امل ةةةةتيي ذةةةي  لةةةةق الت ويةةةة ،تةةةةم تهاي  ةةةةا كمةةةا  امل ةةةار إل  ةةةةا أعةةةةالب
ا
يةةةةتم  خليةةةا

حجز املنلغ املللوب ت ويله ذي حساب وسيط مؤق  على شك  وديعة دون فائةدة ملةدة 

 ي /امل تيي ذي ن اية ل ب الفتية.إ ى حساب العماملنلغ سنة  املة، على أن يعاد 

/ 3232لعةةةةةةةةام / (/م.و9)تلتةةةةةةةةملم املصةةةةةةةةارف العاملةةةةةةةةة خاةةةةةةةةرا  تلنيةةةةةةةةو التعليمةةةةةةةةات الخا ةةةةةةةةة بةةةةةةةةالقرار  -(2) املـادة

 ، بما يلي: / 3232لعام / (/م.و32)وتعديالته بالقرار 

ات اذ إلاجراءات الكافيةة ملةن  اولويةة الالزمةة لتنفية  الحةورت املصةرفية املتعلقةة بةإجراء بيةوع  -2



( /م.و32)وتعديالتةةةه بةةةالقرار / 3232/م.و( لعةةةام /9)العقةةةارات واملركنةةةات الخا ةةةة برنفيةةة  القةةةرار 

 وفو التعليمات املتعلقة بتلنيقها. / 3232لعام /

أل يةةةةةةةتم تسةةةةةةةليم إلاشةةةةةةةعار املصةةةةةةةرذي بإتمةةةةةةةام العمليةةةةةةةة للعمي /امل ةةةةةةةتيي/ الق الت ويةةةةةةة  إل  عةةةةةةةد  -3

الت قو م  تنفي  الحوالة   ةك  أ ةو ي وأن املنلةغ موضةوع الت وية  قةد أ ةن  ضةم  حسةاب 

 حسةةق أحكةةام 
ا
/ 3232/م.و( لعةةام /9)النةةائع أو خلفةةه العةةام أو الخةةاص أو مةة  ينةةوب عنةةه قانونةةا

 /.3232/م.و( لعام /32رار )وتعديالته بالق

( لعةةام /م.و32)/ مةة  قةةرار مجلةةس الةةوزراء رقةةم 2تجميةةد قيمةةة املنةةالغ امل ةةددة بموجةةق الفقةةرة / -2

مةة  قيمةةة الحوالةةة الحا ةةلة ذةةي حسةةاب النةةائع أو خلفةةه العةةام أو الخةةاص أو مةة  ينةةوب / 3232/

 لكةة  عمليةةةة بيةةع   ةةةك  مسةةتق ،  ذةةةي حةةال تعةةةدد عمليةةات الت ويةةة  )
ا
الخا ةةة بايةةةوع عنةةه قانونةةةا

   العقارات واملركنات( املنف ة على الحسابات املصرفية نفسها.

التأكيةةد علةةى ت ةةمصن إلاشةةعارات الصةةادرة ب صةةوص عمليةةات الت ويةة  الخا ةةة بايةةع العقةةارات  -2

، وإضةةةةةةافة للمنةةةةةةصن ذةةةةةةي /م.و( 32/م.و( وتعديالتةةةةةه بةةةةةةالقرار )9)الخا ةةةةةةة برنفيةةةةةة  القةةةةةةرارواملركنةةةةةات 

 النيانات املتعلقة بما يلي:  3/3/3232تاريخ ( /ل.إ329)/ م  القرار 2الفقرة /ب/ م  املادة /

تو ةةةةيع العقةةةةار أو املركنةةةةة م ةةةة  النيةةةةع لسةةةةيما رقةةةةم العقةةةةار واسةةةةم املنلقةةةةة العقاريةةةةة ورقةةةةم  .أ

كنةة وتجةجيلها وتاريخ عقد النيةع فيمةا يتعلةو بالعقةار، والنيانةات املماثلةة ب صةوص رقةم املر 

ذةةةةي الجةةةةجالت الخا ةةةةة م ةةةةا، واصيلةةةةا مةةةة  النيانةةةةات املتعلقةةةةة بت ديةةةةد وتو ةةةةيع م ةةةة  النيةةةةع 

  ةةك  م ةةدد وفصةة  عمليةةات النيةةع وال ةةراء املتعةةددة ال ةةت قةةد تةةتم ضةةم  نفةةس الحسةةابات 

املصةرفية عةة   ع ةةها   ةةك   ةةري  وا ةةص وم ةةدد، لفصةة  إلاجةةراءات املتعلقةةة بكةة  عمليةةة 

 م  مجلس الوزراء حسق ا ول.  حسق القرارات الصادرة

النيانةةةةات التفصةةةةيلية الخا ةةةةة باملسةةةةتفيد مةةةة  الحوالةةةةة/النائع أو خلفةةةةه العةةةةام أو الخةةةةاص أو  .ب

، والخاص بك  عملية بيع علةى حةدب ذةي حةال تعةدد العمليةات ال ةت تةتم 
ا
م  ينوب عنه قانونا

 ل ب الفقرة. ضم  الحسابات املصرفية نفسها، وفو املبيرات املنانة ذي النند /أ/ م  

ذةةي حةةال  انةة  عمليةةات الت ويةة  املللويةةة خاةةرا  بيةةع العقةةارات واملركنةةات تقةة  عةة  الحةةد  .ج

/ مةة  قةرار مجلةةس الةةوزراء 2/ مةة  املةادة /3/ و/2ادنة  امل ةةدد لكة  م  ةةا بموجةق الفقةةرتصن /

، فةةةال مةةةانع مةةة  تنفيةةة لا علةةةى أن يةةةدرج ضةةةم  إلاشةةةعار املتعلةةةو /3232لعةةةام / (/م.و32)رقةةةم 

لة ب إلاشةعارات اصةي قابلةة لالسةت دام خاةرا  العمليات عنةارة  ةري ة بمةا يفيةد أن  م  ب 

 بمسةةة   ةةةجالت ملكيةةةة العقةةةارات 
ا

توثيةةةو عقةةةود النيةةةع لةةةدى الجهةةةات العامةةةة امل ولةةةة قانونةةةا

 .  واملركنات بأنواعها وفو القرارات الصادرة م  ا الخصوص 

ذةي مكةان بةارز ذةي املصةرف بكافةة فروعةه بمةا ن ر نجةخة مة  التعليمةات املنانةة بموجةق لة ا القةرار   -(3) املـادة

 ي م  ا الع املتعاملصن عليه، ون ر نجخة منه ذي املوقع رلكتيوني الخاص باملصرف. 

 .لتنفي بل ا القرار م  يلزم ينلغ  -(4) املـادة

     سوريــــة املركــــــزي حاكــــــم مصرف 

 

 هزيمة الدكـتور محمد عصام 


